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Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 26
Uvodna izjava 3

(3) Ta uredba nadomešča prejšnje direktive 
in odločbe v zvezi z aditivi za živila, 
dovoljenimi za uporabo v živilih, da se 
zagotovi učinkovito delovanje notranjega 
trga ter visoka raven varovanja zdravja ljudi 
in zaščita interesov potrošnikov s celovitimi 
in poenostavljenimi postopki.

(3) Ta uredba nadomešča prejšnje direktive 
in odločbe v zvezi z aditivi za živila, 
dovoljenimi za uporabo v živilih, da se 
zagotovi učinkovito delovanje notranjega 
trga ter visoka raven varovanja zdravja ljudi 
in okolja in zaščita interesov potrošnikov, 
vključno s potrošniki, ki ne prenesejo 
določenih snovi, s celovitimi in 
poenostavljenimi postopki.

Or. en

Obrazložitev

Občutljive skupine in bolnike z alergijami je treba še posebej upoštevati. Večini bi moralo biti 
omogočeno, da jedo živila, ki se prodajajo v navadnih trgovinah, ne da so pri tem napoteni k 
posebnim dietetičnim živilom. Eno od meril za odobritev v skladu s to uredbo bi torej moralo 
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biti, da snov ali uporaba te snovi ne zmanjšuje ponudbe, ki je na voljo bolnikom z alergijami. 
Izraz "ne prenesti" ima širši pomen kot izraz "biti alergičen", saj zajema tako osebe, ki imajo 
težave pri prebavi določenih aditivov, kot tiste s posebnimi alergijskimi reakcijami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 27
Uvodna izjava 7

(7) Aditivi za živila se smejo odobriti in 
uporabljati le, če izpolnjujejo merila iz te 
uredbe. Uporaba aditivov za živila mora biti 
varna, obstajati mora tehnološka potreba po 
njihovi uporabi, njihova uporaba ne sme 
zavajati potrošnika in mu mora koristiti.

(7) Aditivi za živila se smejo odobriti in 
uporabljati le, če izpolnjujejo merila iz te 
uredbe. Uporaba aditivov za živila mora biti 
varna, obstajati mora tehnološka potreba po 
njihovi uporabi, njihova uporaba ne sme 
zavajati potrošnika in mu mora koristiti. 
Zavajanje potrošnika lahko med drugim 
vključuje vprašanja o kakovosti 
uporabljenih sestavin, naravnosti proizvoda 
ali proizvodnega postopka, hranilni 
vrednosti proizvoda ter vprašanja o 
vsebnosti sadja in zelenjave v proizvodu.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben za lažje razumevanje pomena besedne zveze "zavajati 
potrošnika".

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 28
Uvodna izjava 7, pododstavek 1 a (novo)

Zavajanje potrošnika lahko med drugim 
vključuje vprašanja svežosti in kakovosti 
uporabljenih sestavin, naravnosti proizvoda 
ali proizvodnega postopka ali hranilne 
vrednosti proizvoda.

Or. de

Obrazložitev

Ta okvirni seznam pojasnjuje pojem zavajanja.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 29
Uvodna izjava 8

(8) Aditivi za živila morajo biti vedno v 
skladu z odobrenimi specifikacijami. 
Specifikacija mora vključevati podatke, ki 
ustrezno določajo aditiv za živila, vključno z 
izvorom, in opisujejo sprejemljiva merila 
čistosti. Predhodno oblikovane specifikacije 
za aditive za živila, vključene v Direktivo 
Komisije 95/31/ES z dne 5. julija 1995 o 
določitvi posebnih meril čistosti sladil za 
uporabo v živilih, Direktivo Komisije 
95/45/ES z dne 26. julija 1995 o določitvi 
posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za 
uporabo v živilih in Direktivo Komisije 
96/77/ES z dne 2. decembra 1996 o 
posebnih merilih čistosti aditivov za živila 
razen barvil in sladil, je treba ohraniti,
dokler ustrezni aditivi niso vključeni v 
priloge k tej uredbi. Ob vključitvi je treba 
specifikacije v zvezi s temi aditivi navesti v 
Uredbi. Navedene specifikacije se morajo 
neposredno navezovati na aditive, vključene 
na sezname Skupnosti iz prilog k tej uredbi. 
Vendar se kot take glede na kompleksen 
značaj in vsebino takšnih specifikacij zaradi 
jasnosti ne smejo vključiti v navedene 
sezname Skupnosti, ampak jih je treba 
navesti v eni ali več ločenih uredbah.

(8) Aditivi za živila morajo biti v skladu z 
odobrenimi specifikacijami. Specifikacija 
mora vključevati podatke, ki ustrezno 
določajo aditiv za živila, vključno z 
izvorom, in opisujejo sprejemljiva merila 
čistosti. Predhodno oblikovane specifikacije 
za aditive za živila, vključene v Direktivo 
Komisije 95/31/ES z dne 5. julija 1995 o 
določitvi posebnih meril čistosti sladil za 
uporabo v živilih, Direktivo Komisije 
95/45/ES z dne 26. julija 1995 o določitvi 
posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za 
uporabo v živilih in Direktivo Komisije 
96/77/ES z dne 2. decembra 1996 o 
posebnih merilih čistosti aditivov za živila 
razen barvil in sladil, je treba ohraniti, 
dokler ustrezni aditivi niso vključeni v 
priloge k tej uredbi. Ob vključitvi je treba 
specifikacije v zvezi s temi aditivi navesti v 
Uredbi. Navedene specifikacije se morajo 
neposredno navezovati na aditive, vključene 
na sezname Skupnosti iz prilog k tej uredbi. 
Vendar se kot take glede na kompleksen 
značaj in vsebino takšnih specifikacij zaradi 
jasnosti ne smejo vključiti v navedene 
sezname Skupnosti, ampak jih je treba 
navesti v eni ali več ločenih uredbah.

Or. en

Obrazložitev

Besedo "vedno" je treba izbrisati, saj aditivi za živila, potem ko se pomešajo z drugimi aditivi 
ali sestavinami, določenim specifikacijam ne ustrezajo več v vseh pogledih, na primer glede 
na vsebnost vode.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 30
Uvodna izjava 8
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(8) Aditivi za živila morajo biti vedno v 
skladu z odobrenimi specifikacijami. 
Specifikacija mora vključevati podatke, ki 
ustrezno določajo aditiv za živila, vključno z 
izvorom, in opisujejo sprejemljiva merila 
čistosti. Predhodno oblikovane specifikacije 
za aditive za živila, vključene v Direktivo 
Komisije 95/31/ES z dne 5. julija 1995 o 
določitvi posebnih meril čistosti sladil za 
uporabo v živilih, Direktivo Komisije 
95/45/ES z dne 26. julija 1995 o določitvi 
posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za 
uporabo v živilih in Direktivo Komisije 
96/77/ES z dne 2. decembra 1996 o 
posebnih merilih čistosti aditivov za živila 
razen barvil in sladil, je treba ohraniti, 
dokler ustrezni aditivi niso vključeni v 
priloge k tej uredbi. Ob vključitvi je treba 
specifikacije v zvezi s temi aditivi navesti v 
Uredbi. Navedene specifikacije se morajo 
neposredno navezovati na aditive, vključene 
na sezname Skupnosti iz prilog k tej uredbi. 
Vendar se kot take glede na kompleksen 
značaj in vsebino takšnih specifikacij zaradi 
jasnosti ne smejo vključiti v navedene 
sezname Skupnosti, ampak jih je treba 
navesti v eni ali več ločenih uredbah.

(8) Aditivi za živila morajo biti v skladu z 
odobrenimi specifikacijami. Specifikacija 
mora vključevati podatke, ki ustrezno 
določajo aditiv za živila, vključno z 
izvorom, in opisujejo sprejemljiva merila 
čistosti. Predhodno oblikovane specifikacije 
za aditive za živila, vključene v Direktivo 
Komisije 95/31/ES z dne 5. julija 1995 o 
določitvi posebnih meril čistosti sladil za 
uporabo v živilih, Direktivo Komisije 
95/45/ES z dne 26. julija 1995 o določitvi 
posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za 
uporabo v živilih in Direktivo Komisije 
96/77/ES z dne 2. decembra 1996 o 
posebnih merilih čistosti aditivov za živila 
razen barvil in sladil, je treba ohraniti, 
dokler ustrezni aditivi niso vključeni v 
priloge k tej uredbi. Ob vključitvi je treba 
specifikacije v zvezi s temi aditivi navesti v 
Uredbi. Navedene specifikacije se morajo 
neposredno navezovati na aditive, vključene 
na sezname Skupnosti iz prilog k tej uredbi. 
Vendar se kot take glede na kompleksen 
značaj in vsebino takšnih specifikacij zaradi 
jasnosti ne smejo vključiti v navedene 
sezname Skupnosti, ampak jih je treba 
navesti v eni ali več ločenih uredbah.

Or. en

Obrazložitev

Besedo "vedno" je treba izbrisati, saj aditivi za živila, potem ko se pomešajo z drugimi aditivi 
ali sestavinami, določenim specifikacijam ne ustrezajo več v vseh pogledih (na primer glede 
na vsebnost vode).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 31
Uvodna izjava 12

(12) Aditiv za živila, ki spada na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
22. septembra 2003 o gensko spremenjenih 
živilih in krmi, je treba odobriti v skladu z 

(12) Aditiv za živila, ki spada na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
22. septembra 2003 o gensko spremenjenih 
živilih in krmi, je treba odobriti v skladu z 
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navedeno uredbo, preden se odobri v skladu
s to uredbo.

navedeno uredbo in to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Zamisel je bila, da se v okviru Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejme enoten postopek za 
odobritev gensko spremenjenih živil in živilskih sestavin. Zahteva, da je treba gensko 
spremenjena živila odobriti v skladu z Uredbo (ES) 1829/2003 še preden se ocenijo glede na 
vključitev v prilogi II in III predlagane uredbe o aditivih za živila, je v nasprotju z zgoraj
omenjenim pristopom in lahko vodi do dveh ločenih postopkov odobritve aditivov, kar bi 
povzročilo zmedo in še dodatne zamude.
Za odobritev gensko spremenjenih živil je treba zagotoviti izpopolnjen postopek, skladen z 
enotnim postopkom, predvidenim v Uredbi (ES) št. 1829/2003, in sicer, ko se za odobritev 
zahteva ocena v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 in v skladu s to uredbo, se obe oceni 
opravita istočasno v okviru skupne ocene Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) in ne v 
dveh ločenih postopkih odobritve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 32
Uvodna izjava 12

(12) Aditiv za živila, ki spada na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
22. septembra 2003 o gensko spremenjenih 
živilih in krmi, je treba odobriti v skladu z 
navedeno uredbo, preden se odobri v skladu
s to uredbo.

(12) Aditiv za živila, ki spada na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
22. septembra 2003 o gensko spremenjenih 
živilih in krmi, je treba odobriti v skladu z 
navedeno uredbo in to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Zamisel je bila, da se v okviru Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejme enoten postopek za 
odobritev gensko spremenjenih živil in živilskih sestavin. Zahteva, da je treba gensko 
spremenjena živila odobriti v skladu z Uredbo (ES) 1829/2003 še preden se ocenijo glede na 
vključitev v prilogi II in III predlagane uredbe o aditivih za živila, je v nasprotju z zgoraj 
omenjenim pristopom in lahko vodi do dveh ločenih postopkov odobritve aditivov, kar bi 
povzročilo zmedo in še dodatne zamude.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 33
Člen 1, točka (b)

(b) pogoje uporabe aditivov za živila v 
živilih, aditivih za živila in živilskih 
encimih;

(b) pogoje uporabe aditivov za živila v 
živilih, vključno z aditivi za živila in 
živilskimi encimi, kakor to določa Uredba 
(ES) XY/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta o živilskih encimih, ter aromami za 
živila, kakor to določa Uredba (ES) 
XY/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o 
aromah za živila in nekaterih aditivih za 
živila z aromatičnimi lastnostmi;

Or. de

Obrazložitev

Ta uredba bi se morala nanašati na vse aditive za živila, saj bi se tako izognili potrebi po 
dodatnih popravkih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 34
Člen 1, točka (b)

(b) pogoje uporabe aditivov za živila v 
živilih, aditivih za živila in živilskih 
encimih;

(b) pogoje uporabe aditivov za živila v 
živilih, aditivih za živila, živilskih encimih 
in aromah za živila;

Or. en

Obrazložitev

Komisija in države članice so se očitno zaradi dosledne uporabe predpisov o aditivih v 
aditivih dogovorile, da se v Prilogo III izrecno vključijo aditivi, ki se uporabljajo v aromah za 
živila. [V skladu z opredelitvijo v členu 3 arome sodijo pod živila: "(ii), živila, posušena ali 
zgoščena, vključno z aromami...]". Pri predpisih o aditivih za aditive, encime in arome 
moramo biti dosledni in če se ti predpisi razlikujejo od sedanjih določb, je treba zagotoviti 
dosledno revizijo določb celotnega besedila v zvezi s tem.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 35
Člen 1 a (novo)

Člen 1a
Živila, ki vsebujejo aditive, ki niso v skladu 
s to uredbo, se ne dajejo na trg.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, kar je že samo po sebi razumljivo v predlogu, vendar v tem
besedilu ni jasno navedeno. Živila, ki vsebujejo aditive, ki ne ustrezajo zahtevam te uredbe, se 
ne smejo dajati na trg.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 36
Člen 2, odstavek 2, točka (b)

(b) snovi, ki se uporabljajo za varstvo rastlin 
in rastlinskih proizvodov v skladu s pravili 
Skupnosti o zdravstvenem varstvu rastlin;

(b) snovi, ki se uporabljajo za varstvo rastlin 
in rastlinskih proizvodov v skladu s pravili 
Skupnosti o zdravstvenem varstvu rastlin, 
razen če ostanejo v končnem proizvodu;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Carl Schlyter in Bart Staes

Predlog spremembe 37
Člen 2, odstavek 2, točka (b)

(b) snovi, ki se uporabljajo za varstvo rastlin 
in rastlinskih proizvodov v skladu s pravili 
Skupnosti o zdravstvenem varstvu rastlin;

(b) snovi, ki se uporabljajo za varstvo rastlin 
in rastlinskih proizvodov v skladu s pravili 
Skupnosti o zdravstvenem varstvu rastlin
razen fitofarmacevtskih sredstev, ki se po 
žetvi uporabljajo kot konzervansi;

Or. en
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Obrazložitev

Pesticide, kot je metilciklopropen (1-MCP), ki se po žetvi uporabljajo za konzerviranje sadja 
in zelenjave (zlasti jabolk), je treba vključiti v področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 38
Člen 2, odstavek 2, točka (d a) (novo)

(da) mikrobiološke kulture, ki se 
uporabljajo v proizvodnji živil in ki lahko 
proizvajajo aditive za živila, vendar se ne 
uporabljajo izrecno za njihovo proizvodnjo. 

Or. en

Obrazložitev

1. Mikrobiološke kulture, ki proizvajajo aditive za živila, je treba umakniti s področja 
uporabe osnutka te uredbe, da se zagotovi skladnost s predlogom Uredbe o živilskih encimih 
(KOM(2006)0425 končno, člen 2(4)) in se uskladijo uredbe o odobritvi (KOM(2006)0425 
končno).
2. Mikrobiološke kulture, ki se uporabljajo pri proizvodnji fermentiranih proizvodov (npr. 
jogurt, sir, klobase, kislo zelje), ne veljajo za encime ali aditive, čeprav jih po naravi lahko 
proizvajajo. Prisotnost teh aditivov, ki dejansko nastajajo pri proizvodnji živil s postopkom 
fermentacije, sama po sebi nima tehnološke funkcije. S tem predlogom spremembe bi se 
izognili razpravam o posameznih primerih in pravni negotovosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 39
Člen 2, odstavek 5

5. Po potrebi se lahko v skladu s postopkom 
iz člena 28(2) odloči, ali neka snov spada na 
področje uporabe te uredbe ali ne. 

5. Po potrebi se lahko v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 28(2a) odloči, ali neka snov spada na 
področje uporabe te uredbe ali ne. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 40
Člen 3, odstavek 2, točka (a), uvod

(a) „aditiv za živilo“ pomeni vsako snov, ki 
se običajno ne uživa kot hrana in običajno ni 
tipična sestavina živila, ki se iz tehnoloških 
razlogov namensko dodaja živilu med 
proizvodnjo, predelavo, pripravo, obdelavo, 
pakiranjem, prevozom ali hrambo, ne glede 
na to, ali ima hranilno vrednost ali ne, ter 
neposredno ali posredno postane ali lahko 
postane sestavina živila kot taka ali kot 
stranski proizvod; vendar se za aditive za 
živila ne štejejo:

(a) „aditiv za živilo“ pomeni vsako snov, ki 
se običajno ne uživa kot hrana in običajno ni 
tipična sestavina živila, ki se iz tehnoloških 
razlogov namensko dodaja živilu med 
proizvodnjo, predelavo, pripravo, obdelavo, 
pakiranjem, prevozom ali hrambo, ne glede 
na to, ali ima hranilno vrednost ali ne, ter 
neposredno ali posredno postane ali lahko 
postane sestavina živila kot taka ali kot 
stranski proizvod; za aditive za živila ne 
štejejo:

Or. en

Obrazložitev

Snovi s seznama iz odstavka 2(a) so živilske sestavine, ki niso aditivi za živila in se od njih 
razlikujejo. Zaradi zmede, da bi se ena od teh snovi štela za aditiv za živila, lahko črtamo 
besedo "vendar".

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 41
Člen 3, odstavek 2, točka (a) (i)

(i.) živila, ki vsebujejo monosaharide, 
disaharide ali oligosaharide, uporabljene
zaradi njihovih sladilnih lastnosti;

monosaharidi, disaharidi ali oligosaharidi, 
uporabljeni zaradi njihovih sladilnih 
lastnosti, ter živila, ki jih vsebujejo;

Or. en

Obrazložitev

Monosaharidi in disaharidi (v omejenem obsegu tudi verižni oligosaharidi) imajo sladilne 
lastnosti, zato se mora izključitev neposredno nanašati na snovi kot take in ne na živila, ki jih 
vsebujejo. Zato se zdi logično, da se živila, ki vsebujejo te snovi, ne bi smela obravnavati kot 
aditivi za živila.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 42
Člen 3, odstavek 2, točka (a) (i)

(i) živila, ki vsebujejo monosaharide, 
disaharide ali oligosaharide, uporabljene
zaradi njihovih sladilnih lastnosti;

(i) živila, ki vsebujejo monosaharide, 
disaharide ali oligosaharide in se 
uporabljajo zaradi njihovih sladilnih 
lastnosti;

Or. de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je črtati besedo "Süßungsmittel" (sladilo), ki se v nemški 
različici predloga uporablja za opis monosaharidov, disaharidov in oligosaharidov. Ta 
termin naj se uporablja za aditive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 43
Člen 3, odstavek 2, točka (a) (i)

(i) živila, ki vsebujejo monosaharide, 
disaharide ali oligosaharide, uporabljene
zaradi njihovih sladilnih lastnosti;

(i) živila, ki vsebujejo monosaharide, 
disaharide ali oligosaharide in se 
uporabljajo zaradi njihovih sladilnih 
lastnosti;

Or. de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je črtati besedo "Süßungsmittel" (sladilo), ki se v nemški 
različici predloga uporablja za opis monosaharidov, disaharidov in oligosaharidov. Ta 
termin naj se uporablja za aditive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 44
Člen 3, odstavek 2, točka (a) (ii)

(ii) živila, posušena ali zgoščena, vključno z 
aromami, ki so med postopkom proizvodnje 
sestavljenih živil dodana zaradi arome in 
okusa ali hranilnih lastnosti ter drugotnega 

(ii) živila, posušena ali zgoščena, vključno z 
aromami, ki se med postopkom proizvodnje 
sestavljenih živil dodajo zaradi arome in 
okusa ali hranilnih lastnosti ter drugotnega 



AM\656334SL.doc 11/54 PE 386.367v01-00

SL

barvnega učinka; barvnega učinka in dodatnega tehnološkega 
učinka;

Or. de

Obrazložitev

Ob tem niso pomembni zgolj barvni učinki, temveč kakršni koli tehnološki učinki, kot denimo 
antioksidacijski učinek. Poleg tega tehnološki učinki, npr. v primeru barvil za živila, niso 
zgolj stranski učinki (pri tem je treba upoštevati dejstvo, da se v nemški različici uporablja 
izraz "stranski učinek", v angleški pa "drugotni učinek").

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 45
Člen 3, odstavek 2, točka (a) (ii)

(ii) živila, posušena ali zgoščena, vključno z 
aromami, ki so med postopkom proizvodnje 
sestavljenih živil dodana zaradi arome in 
okusa ali hranilnih lastnosti ter drugotnega 
barvnega učinka;

(ii) živila, posušena ali zgoščena, vključno z 
aromami, ki se med postopkom proizvodnje 
sestavljenih živil dodajo zaradi arome in 
okusa ali hranilnih lastnosti ter drugotnega 
učinka, npr. barvnega;

Or. en

Obrazložitev

Odstavek se nanaša na živila, ki se pogosto ne uporabljajo zaradi arome, okusa ali hranilnih 
lastnosti, temveč zaradi drugotnega učinka, kot so barve; zato se predlaga, da se kot primer 
navede barvni učinek.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 46
Člen 3, odstavek 2, točka (a) (viii)

(viii) krvna plazma, jedilna želatina, 
beljakovinski hidrolizati in njihove soli, 
mlečne beljakovine in gluten;

(viii) krvna plazma, krvni proteini, jedilna 
želatina, beljakovinski hidrolizati in njihove 
soli, mlečne beljakovine in gluten;

Or. en

Obrazložitev

Krvne proteine je treba dodati na seznam. Krvna plazma je prvi krvni delec ali krvni protein, 
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uporabljen v živilih. Medtem so se razvili drugi krvni delci / krvni proteini, ki imajo podobne 
lastnosti kot proteini s seznama v členu 3(2)(a)(viii). 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 47
Člen 3, odstavek 2, točki (e) (i) in (iii)

(i) živilo brez dodatka monosaharidov, 
disaharidov ali oligosaharidov ali

(i) živilo brez dodatka monosaharidov ali
disaharidov ali

(ii) živilo, ki vsebuje monosaharide, 
disaharide ali oligosaharide, uporabljene
zaradi njegovih sladilnih lastnosti;

(ii) živilo, ki vsebuje monosaharide ali
disaharide in se uporablja zaradi njegovih 
sladilnih lastnosti;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi doslednosti z Direktivo 94/35 o sladilih za uporabo v živilih, Direktivo 90/496 o 
označevanju hranilnih vrednosti in Uredbo 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah 
bi se morala opredelitev živil brez dodanega sladkorja nanašati zgolj na mono- ali 
disaharide. Sklicevanje na oligosaharide je torej treba umakniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 48
Člen 3, odstavek 2, točka (f)

(f) „maloenergijsko živilo“ pomeni živilo z 
energetsko vrednostjo, ki je najmanj za 30 %
nižja v primerjavi z izvirnim živilom ali 
podobnimi proizvodi;

(f) „maloenergijsko živilo“ pomeni živilo z 
energetsko vrednostjo, ki je najmanj za 25%
nižja v primerjavi z izvirnim živilom ali 
podobnimi proizvodi;

Or. de

Obrazložitev

Codex Alimentarius zahteva 25-odstotno zmanjšanje energijske vrednosti. Predlog 
spremembe je nujen, saj je bila zaradi dosedanjih razlik trgovina večkrat ovirana.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 49
Člen 3, odstavek 2, točka (f)

(f) „maloenergijsko živilo“ pomeni živilo z 
energetsko vrednostjo, ki je najmanj za 30%
nižja v primerjavi z izvirnim živilom ali 
podobnimi proizvodi;

(f) „maloenergijsko živilo“ pomeni živilo z 
energetsko vrednostjo, ki je najmanj za 25%
nižja v primerjavi z izvirnim živilom ali 
podobnimi proizvodi;

Or. pl

Obrazložitev

Zahtevo po zmanjšanju energijske vrednosti živila za najmanj 30 %, da bi bilo opredeljeno 
kot "maloenergijsko živilo", je težko izpolniti, poleg tega pa ni v skladu z mednarodnimi 
normativami, t.i. Codex Alimentarius. Z ohranjanjem 30-odstotnega praga bi se preprečile 
novosti na področju maloenergijskih živil, kar je v luči sedanje zaskrbljenosti zaradi debelosti 
obžalovanja vredno. To se ne ujema najbolje s vsesplošno politiko preoblikovanja živil, da bi 
imeli na voljo "bolj zdrave" možnosti, med drugim tudi maloenergijska živila. Prag je treba v 
skladu s smernicami mednarodno priznanega Codexa Alimentariusa znižati na 25 %.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 50
Člen 3, odstavek 2, točka (f)

(f) „maloenergijsko živilo“ pomeni živilo z 
energetsko vrednostjo, ki je najmanj za 30%
nižja v primerjavi z izvirnim živilom ali 
podobnimi proizvodi;

(f) „maloenergijsko živilo“ pomeni živilo z 
energetsko vrednostjo, ki je najmanj za 25%
nižja v primerjavi z izvirnim živilom ali 
podobnimi proizvodi;

Or. en

Obrazložitev

Zahtevo po zmanjšanju energijske vrednosti živila za najmanj 30 %, da bi bilo opredeljeno 
kot "maloenergijsko živilo", je težko izpolniti, poleg tega pa ni v skladu z mednarodnimi 
normativami, ti. Codex Alimentarius.  Z ohranjanjem 30-odstotnega praga bi se preprečile 
novosti na področju maloenergijskih živil, kar je v luči sedanje zaskrbljenosti zaradi debelosti 
obžalovanja vredno.  To se ne ujema najbolje s vsesplošno politiko preoblikovanja živil, da bi 
imeli na voljo "bolj zdrave" možnosti, med drugim tudi maloenergijska živila. Prag je treba v 
skladu s smernicami mednarodno priznanega Codexa Alimentariusa znižati na 25 %.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 51
Člen 3, odstavek 2, točka (f)

(f) „maloenergijsko živilo“ pomeni živilo z 
energetsko vrednostjo, ki je najmanj za 30%
nižja v primerjavi z izvirnim živilom ali 
podobnimi proizvodi;

(f) „maloenergijsko živilo“ pomeni živilo z 
energetsko vrednostjo, ki je najmanj za 25%
nižja v primerjavi z izvirnim živilom ali 
podobnimi proizvodi;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je korak k usklajevanju z mednarodnimi standardi. Po standardu Codexa 
se oznaka "maloenergijski" uporablja za 25 % manjšo energijsko vrednost. Če se zgornja 
meja v tem predlogu nanaša na pogoje, ki jih je treba izpolnjevati pri uporabi sladil, bi 
sprememba olajšala usklajevanje standardov EU in Codexa Alimentariusa o prehranskih 
smernicah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 52
Člen 3, odstavek 2, točka (g)

(g) „namizna sladila“ pomeni pripravke iz 
dovoljenih sladil, ki lahko vsebujejo druge 
aditive za živila in/ali živilske sestavine ter 
niso namenjeni za prodajo končnemu 
potrošniku kot nadomestek za sladkor.

(g) „namizna sladila“ pomeni pripravke iz 
dovoljenih sladil, ki lahko vsebujejo druge 
aditive za živila in/ali živilske sestavine ter 
niso namenjeni za prodajo končnemu 
potrošniku kot nadomestek za sladkorje.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev se mora nanašati na sladkorje in ne sladkor, saj sladkor (npr. saharoza) ni edini 
hranilni ogljikov hidrat s sladilnimi lastnostmi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 53
Člen 3, odstavek 2, točka (g a) (novo)

(ga) "živila z znižano vsebnostjo sladkorja" 
so živila, kjer je vsebnost monosaharidov in 
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disaharidov skupno manjša za najmanj 
30 % v primerjavi s podobnimi proizvodi.

Or. en

Obrazložitev

1. Za doslednost z Uredbo 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah. Trditve o "nižji 
vsebnosti" se lahko v Uredbi 1924/2006 uporabljajo le, če je vsebnost določenega hranila 
(zlasti maščob in sladkorjev) manjša za vsaj 30 % v primerjavi s podobnimi proizvodi.  
2. Zaradi pravne jasnosti je treba v to uredbo vključiti opredelitev živil z znižano vsebnostjo 
sladkorja.
3. Sklicevanje na monosaharide in disaharide v tej opredelitvi je v skladu s členom 2(e)(i) in 
(ii) in bi se moralo uporabiti tudi v izogib napačnim razlagam izraza "sladkor".

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 54
Člen 3, odstavek 2, točka (g b) (novo)

(gb) „Quantum satis“ pomeni, da ni 
določena najvišja raven. Kljub temu se 
aditivi za živila uporabljajo v skladu z 
dobro proizvodno prakso na ravni, ki ni 
višja od tiste, ki je potrebna za doseganje 
predvidenega namena, in če ne zavaja 
potrošnika1.
1 Prilagojena opredelitev iz člena 2(5) Direktive 
94/35/EC (sladila)

Or. en

Obrazložitev

Quantum satis: opredelitev izraza „quantum satis“ iz člena 10(2) je treba vključiti v ta člen 
skupaj z ostalimi opredelitvami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 55
Člen 4, odstavek 1

1. Le aditivi za živila, vključeni v seznam 
Skupnosti iz Priloge II, se lahko dajo na trg 
kot taki in uporabljajo v živilih, vključno z 

1. Le aditivi za živila, vključeni v seznam 
Skupnosti iz Priloge II, se lahko dajo na trg 
kot taki in uporabljajo v živilih za namene, 
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živili za posebne prehranske namene, ki 
spadajo na področje uporabe Direktive 
89/398/EGS.

naštete in vključene v seznam.

Or. de

Obrazložitev

Za preprečitev zlorab in pravne negotovosti je treba povezavo med aditivi in nameni, za 
katere se uporabljajo, iz Direktive 95/2/ES vključiti tudi v novo uredbo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 56
Člen 4, odstavek 5

5. Aditivi za živila so vedno v skladu s 
specifikacijami iz člena 12.

5. Aditivi za živila so v skladu s 
specifikacijami iz člena 12.

Or. en

Obrazložitev

Besedo vedno je treba izbrisati, saj živilski aditivi, potem ko se pomešajo z drugimi aditivi ali 
sestavinami, določenim specifikacijam seveda ne ustrezajo več v vseh pogledih (na primer 
glede na vsebnost vode).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 57
Člen 4, odstavek 5

5. Aditivi za živila so vedno v skladu s 
specifikacijami iz člena 12.

5. Aditivi za živila so v skladu s 
specifikacijami iz člena 12.

Or. en

Obrazložitev

Besedo vedno je treba izbrisati, saj živilski aditivi, potem ko se pomešajo z drugimi aditivi ali 
sestavinami, določenim specifikacijam ne ustrezajo več v vseh pogledih, na primer glede na 
vsebnost vode.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 58
Člen 4 a (novo)

Člen 4 a
Nobeni aditiv za živila in/ali živilo, ki 
vsebuje takšne živilske aditive, ne sme biti 
dano na trg in/ali v obtok, če uporaba tega 
živilskega encima ne ustreza zahtevam te 
uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Izrecna prepoved uporabe teh snovi je v interesu jasnejšega upravljanja sodstva in je 
namenjena za vnaprejšnje preprečevanje pravne negotovosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 59
Člen 5, odstavek 1, točka (a)

a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov uporaba v predlaganih količinah ne 
predstavlja tveganja za zdravje potrošnika;

(a) na podlagi razpoložljivih znanstvenih 
dokazov uporaba v predlaganih količinah ali 
pod predlaganimi pogoji ne predstavlja 
tveganja za zdravje potrošnika;

Or. en

Obrazložitev

Pogoji uporabe aditiva imajo lahko škodljive posledice za zdravje potrošnika. Zaradi 
temperaturnih sprememb lahko na primer snov postane bolj strupena. Kot primer lahko 
vzamemo aspartam: študije so pokazale, da se pri segrevanju razgradi na več snovi in 
nekatere od njih (kot na primer metanol) so strupene.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 60
Člen 5, odstavek 1, točka (b)

(b) obstaja upravičena tehnološka 
potreba, ki je ni mogoče doseči z drugimi 

(b) obstaja upravičena tehnološka 
potreba v smislu koristi potrošnika, ki je ni 
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ekonomsko in tehnološko izvedljivimi 
sredstvi;

mogoče doseči z drugimi ekonomsko in
tehnološko izvedljivimi sredstvi;

Or. en

Obrazložitev

Če obstajajo druge možnosti, ki predstavljajo manjše tveganje za zdravje ljudi in svobodno 
izbiro ter za okolje, bi jih bilo treba uporabiti že na samem začetku.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 61
Člen 5, odstavek 1, točka (c a) (novo)

(ca) ne bo prispeval k zmanjšanju ponudbe 
živil, ki so na voljo bolnikom z alergijami 
ali tistim, ki ne prenesejo določenih živil.

Or. en

Obrazložitev

Glede na zgoraj omenjena merila ima aditiv ali uporaba aditiva lahko prednosti in slabosti. 
Zato je treba narediti primerjavo med različnimi prednostmi in slabostmi. Izraz „ne prenesti“ 
ima širši pomen kot izraz „biti alergičen“, saj zajema tako tiste, ki imajo težave pri prebavi 
določenih aditivov, kot tiste s posebnimi alergijskimi reakcijami.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Carl Schlyter in Bart Staes

Predlog spremembe 62
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. Nanodelci se ne smejo uporabljati kot 
aditivi za živila. 

Or. en

Obrazložitev

Za nanodelce je treba opraviti posebno oceno tveganja. Določbe te uredbe niso primerne za 
oceno posebnih tveganj, povezanih s to tehnologijo v razvoju. Če se bodo nanodelci 
uporabljali pri proizvodnji živil, bi morala to rabo urejati posebna zakonodaja.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 63
Člen 5, odstavek 1 b (novo)

1b. Aditiv se lahko odobri tudi, ko obstaja 
možnost, da vpliva na zdravje v skladu z 
odstavkom 1(aa), na okolje v skladu z 
odstavkom 1(cb) ali na ponudbo 
proizvodov, ki so na voljo bolnikom z 
alergijami ali tistim, ki ne prenesejo 
določenih živil, v skladu z odstavkom 1(ca), 
če so njegove prednosti za potrošnike, kot 
določa odstavek 2, večje od teh slabosti.

Or. en

Obrazložitev

Glede na zgoraj omenjena merila ima aditiv ali uporaba aditiva lahko prednosti in slabosti. 
Zato je treba narediti primerjavo med različnimi prednostmi in slabostmi. Izraz „ne prenesti“ 
ima širši pomen kot izraz „biti alergičen“, saj zajema tako tiste, ki imajo težave pri prebavi 
določenih aditivov, kot tiste s posebnimi alergijskimi reakcijami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 64
Člen 5, odstavek 2, točka (c)

(c) ohranitev kakovosti ali obstojnosti živila 
ali izboljšanje njegovih organoleptičnih 
lastnosti, če se ne spremeni narava, sestava 
ali kakovost živila tako, da bi zavajala 
potrošnika;

(c) ohranitev kakovosti ali obstojnosti živila 
ali izboljšanje njegovih organoleptičnih 
lastnosti, če se ne spremeni narava, sestava 
ali kakovost živila tako, da bi zavajala 
potrošnika; To vključuje na primer svežost, 
kakovost uporabljenih sestavin, naravnost 
proizvoda in vsebnost sadja in zelenjave;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata David Martin in Åsa Westlund

Predlog spremembe 65
Člen 5, odstavek 3 a (novo)
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3a. Z izjemo pravno zaščitenega znanja in 
podatkov, za katere je primerno, da 
ostanejo zaupni, se pri odobritvi aditiva za 
živilo izrecno in pregledno uporabijo merila 
iz odstavkov 1 do 3, prav tako se obrazloži 
podlaga za končno odločitev.

Or. en

Obrazložitev

To povečuje odprtost in preglednost pri odobritvi aditivov preko javne objave podatkov, kako 
dovoljenje izpolnjuje pogoje iz predloga.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 66
Člen 5, odstavek 3 a (novo)

3a. Z izjemo pravno zaščitenega znanja in 
podatkov, za katere je primerno, da 
ostanejo zaupni, se pri odobritvi aditiva za 
živilo izrecno in pregledno uporabi merila 
iz odstavkov 1 do 3, prav tako se obrazloži 
podlaga za končno odločitev.

Or. en

Obrazložitev

To povečuje odprtost in preglednost pri odobritvi aditivov preko javne objave podatkov, kako 
dovoljenje izpolnjuje pogoje iz predloga.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 67
Člen 6, točka (a)

(a) nadomeščanje sladkorja za proizvodnjo 
živil z zmanjšano energijsko vrednostjo, 
živil proti kariesu ali živil brez dodanega 
sladkorja;

(a) nadomeščanje sladkorja za proizvodnjo 
živil z zmanjšano energijsko vrednostjo, 
živil proti kariesu, živil z znižano vsebnostjo 
sladkorja ali živil brez dodanega sladkorja;

Or. en
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Obrazložitev

1. Za skladnost z Uredbo 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih navedbah, ki dopušča 
oznako „nizka vsebnost sladkorjev“.
2. Zaradi pravne jasnosti je treba v to zakonodajo vključiti opredelitev živil z nizko vsebnostjo 
sladkorja.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Carl Schlyter in Bart Staes

Predlog spremembe 68
Člen 6, točka (b)

(b) podaljšanje roka uporabnosti z 
zamenjavo sladkorja; 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Podaljšanje roka uporabnosti ni glavni namen uporabe sladil in ni zajeto v opredelitvi sladil 
v Prilogi I. Če se sladila uporabijo za podaljšanje roka uporabnosti, morajo imeti dovoljenje 
v skladu z določbami člena 5. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 69
Člen 6, točka (b)

(b) podaljšanje roka uporabnosti z 
zamenjavo sladkorja;

(b) podaljšanje roka uporabnosti;

Or. de

Obrazložitev

Zamenjava sladkorja z nadomestnimi sestavinami ne podaljša roka uporabnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 70
Člen 6, točka (b)

(b) podaljšanje roka uporabnosti z (b) podaljšanje roka uporabnosti;
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zamenjavo sladkorja;

Or. en

Obrazložitev

Zamenjava sladkorja s sladili ne podaljša roka uporabnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Carl Schlyter in Bart Staes

Predlog spremembe 71
Člen 7

Aditiv za živila se lahko vključi v seznam 
Skupnosti iz Priloge II v funkcijski razred za 
barvilo, le če izpolnjuje, poleg izpolnjevanja 
enega ali več namenov iz člena 5(2), tudi 
enega od naslednjih namenov:

Aditiv za živila se lahko vključi v seznam 
Skupnosti iz Priloge II v funkcijski razred za 
barvilo, le če izpolnjuje, poleg izpolnjevanja 
enega ali več namenov iz člena 5(2), tudi 
namen vzpostavljanja prvotnega videza 
živila, katerega barva je bila spremenjena 
zaradi obdelave, skladiščenja, pakiranja in 
distribucije, s čimer je lahko zmanjšana 
vizualna sprejemljivost, ne da bi potrošniki 
kakorkoli imeli vtis, da je živilo bolj sveže 
ali manj intenzivno obdelano kot v resnici.

(a) povrnitev prvotnega videza živila, 
katerega barva je bila spremenjena pri 
predelavi, skladiščenju, pakiranju in 
dostavi, s čimer se je lahko poslabšala 
vizualna podoba živila;
(b) zagotovitev privlačnejše vizualne podobe 
živila;
(c) obarvanje živil, ki so drugače 
brezbarvna. 

Or. en

Obrazložitev

Raba barvil ne sme zavajati potrošnikov s pretvorbo „neprivlačnega“ živila v vizualno 
privlačno, z dajanjem napačnega vtisa, da so bile uporabljene določene sestavine, ali z 
ustvarjanjem mnenja, da je zelo obdelano živilo bolj naravno ali sveže kot v resnici. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 72
Člen 7, točki (b) in (c)

(b) zagotovitev privlačnejše vizualne podobe 
živila;

(b) zagotovitev privlačnejše vizualne podobe 
živila, na primer s pomočjo pri 
prepoznavanju okusov, ki so ponavadi 
povezani z določenim živilom, ali z 
obarvanjem drugače brezbarvnih živil.

(c) obarvanje živil, ki so drugače 
brezbarvna.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječa direktiva o barvilih dovoljuje uporabo barvil za pomoč pri prepoznavanju okusov, 
ki so ponavadi povezani z določenim živilom, in za obarvanje drugače brezbarvnih živil. To 
določbo je treba ohraniti tudi v predlagani uredbi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 73
Člen 7, točki (b) in (c)

(b) zagotovitev privlačnejše vizualne podobe 
živila;

(b) zagotovitev privlačnejše vizualne podobe 
živila, na primer s pomočjo pri 
prepoznavanju okusov, ki so ponavadi 
povezani z določenim živilom, ali z 
obarvanjem drugače brezbarvnih živil. 

(c) obarvanje živil, ki so drugače 
brezbarvna.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječa direktiva o barvilih dovoljuje tudi uporabo barvila za pomoč pri prepoznavanju 
okusov, ki so ponavadi povezani z določenim živilom, in za obarvanje drugače brezbarvnih 
živil. To določbo je treba ohraniti tudi v predlagani uredbi.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 74
Člen 7, točki (b) in (c)

(b) zagotovitev privlačnejše vizualne podobe 
živila;

(b) zagotovitev privlačnejše vizualne podobe 
živila, na primer s pomočjo pri 
prepoznavanju okusov, ki so ponavadi 
povezani z določenim živilom, ali z 
obarvanjem drugače brezbarvnih živil. 

(c) obarvanje živil, ki so drugače 
brezbarvna.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječa direktiva o barvilih dovoljuje tudi uporabo barvil za pomoč pri prepoznavanju 
okusov, ki so ponavadi povezani z določenim živilom, in za obarvanje drugače brezbarvnih 
živil. Zelo pomembno je, da se ta določba ohrani tudi v predlagani uredbi.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Carl Schlyter in Bart Staes

Predlog spremembe 75
Člen 7 a (novo)

Člen 7 a
Posebni pogoji za ojačevalce arome

Aditiv za živilo se lahko odobri kot 
ojačevalec arome, le če:
(a) je jasno vidna tehnološka potreba in se 
želeni učinek ne more doseči z začimbami; 
(b) ne navaja potrošnika k mišljenju, da so 
bile za zagotavljanje okusa uporabljene 
začimbe.

Or. en

Obrazložitev

Raba ojačevalcev arome ne sme zavajati potrošnika. Ne odobri se za zmanjševanje količine 
(dražjih) začimb v obdelanem živilu. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 76
Člen 8, odstavek 1

1. Aditivi za živila se lahko uvrstijo v enega 
od funkcijskih razredov iz Priloge I na 
podlagi glavne tehnološke funkcije aditiva 
za živila. 

1. Aditivi za živila se lahko uvrstijo v enega 
od funkcijskih razredov iz Priloge I na 
podlagi glavne tehnološke funkcije aditiva 
za živila in se lahko uporabijo le v ta 
namen.

Uvrstitev aditiva za živila v funkcijski 
razred ne izključuje njegove uporabe za več 
funkcij.

Or. de

Obrazložitev

Za preprečitev zlorab in pravne negotovosti je treba povezavo med aditivi in nameni, za 
katere se uporabljajo, iz Direktive 95/2/ES vključiti tudi v novo uredbo. Izraz „tehnološki“ je 
tukaj zgolj zavajajoč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 77
Člen 8, odstavek 2

2. Po potrebi se lahko zaradi znanstvenega 
napredka ali tehnološkega razvoja v 
Prilogo I vključijo dodatni funkcijski razredi 
v skladu s postopkom iz člena 28(2). 

2. Po potrebi se lahko zaradi znanstvenega 
napredka ali tehnološkega razvoja v 
Prilogo I vključijo dodatni funkcijski 
razredi. 

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga je ohraniti vse spremembe prilog te uredbe znotraj postopka 
soodločanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 78
Člen 9, odstavek 2, točki (a) in (b)

(a) ime aditiva za živila in njegovo številka (a) ime aditiva za živila, skupina aditiva in 
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E, če je že določena; številka E, če je že določena;
(b) živila, katerim se lahko doda aditiv za 
živila;

(b) živila in/ali aditivi za živila in/ali živilski 
encimi in/ali arome za živila, katerim se 
lahko doda aditiv za živila;

Or. en

Obrazložitev

Člen 9(2)(a): seznam Skupnosti mora vsebovati vse informacije, povezane z aditivi na 
seznamu, in sicer ime aditiva, skupina aditiva in številke E.
Člen 9(2)(b): popravek zaradi doslednosti, ker se člen 9(2) nanaša na aditive iz priloge II 
(aditivi za živila) in priloge III (aditivi v aditivih/encimih/aromah).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 79
Člen 9, odstavek 2, točka (d a) (novo)

(da) drugi aditivi za živila, ki se ne smejo 
uporabljati v kombinaciji z aditivi za živila;

Or. en

Obrazložitev

Ko nekateri aditivi pridejo v stik, tvorijo novo zmes z drugačnimi lastnostmi in posledice za 
človekovo zdravje ali okolje kot obe sestavni snovi. Če je učinek škodljiv ali strupen, je treba 
kombinacije aditivov za živila zapisati v prilogah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 80
Člen 10, odstavek 2

2. Če je primerno, za aditiv za živila ni 
določena najvišja raven (quantum satis). V 
takšnem primeru se aditiv za živila uporablja 
v skladu z dobro proizvodno prakso na 
ravni, ki ni višja od tiste, ki je potrebna za 
doseganje predvidenega namena, in če ne 
zavaja potrošnika.

2. Če je primerno, se za aditiv za živila ne 
določi najvišja raven (quantum satis). V 
takšnem primeru se aditiv za živila uporablja 
v skladu z opredelitvijo iz člena 3(2)(gb).

Or. en
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Obrazložitev

Glej pripombe k opredelitvam iz člena 3(2). Ta člen bi moral biti povezan s predlagano 
opredelitvijo izraza „quantum satis“ in ga je treba zato ustrezno spremeniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 81
Člen 10, odstavek 3

3. Najvišje ravni uporabe aditivov za živila 
iz Priloge II se uporabljajo za gotova živila, 
ki so pripravljena po navodilih za uporabo, 
razen če je drugače navedeno.

3. Najvišje ravni uporabe aditivov za živila 
iz Priloge II se uporabljajo za gotova živila, 
po potrebi tudi v razredčenem stanju, ki so 
pripravljena po navodilih za uporabo, razen 
če je drugače navedeno.

Or. de

Obrazložitev

Pri proizvodnji se uporabljajo tudi raztopljeni aditivi za živila in jih je treba upoštevati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 82
Člen 11

Aditiv za živila, ki spada na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003, je lahko 
vključen v sezname Skupnosti iz prilog II in 
III k tej uredbi le po odobritvi v skladu s 
členom 7 Uredbe (ES) št. 1829/2003.

Brez poseganja v člen 4(1) in 4(2) je aditiv 
za živila, ki spada na področje uporabe 
Uredbe (ES) št. 1829/2003 lahko dan na trg 
in uporabljen za živila, le če je odobren v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Or. en

Obrazložitev

Zamisel je bila, da se v okviru Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejme enoten postopek za 
odobritev gensko spremenjenih živil in živilskih sestavin. Zahteva, da je treba gensko 
spremenjena živila odobriti v skladu z Uredbo (ES) 1829/2003 še preden se ocenijo glede na 
vključitev v prilogi II in III predlagane uredbe o aditivih za živila, je v nasprotju z zgoraj 
omenjenim pristopom in lahko vodi do dveh ločenih postopkov odobritve aditivov. To bi bilo 
preveč birokratsko in bi povzročalo zamude.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Carl Schlyter in Bart Staes

Predlog spremembe 83
Člen 11

Aditiv za živila, ki spada na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003, je lahko 
vključen v sezname Skupnosti iz prilog II in 
III k tej uredbi le po odobritvi v skladu s 
členom 7 Uredbe (ES) št. 1829/2003. 

Aditiv za živila, ki nastane iz ali z GSO ali 
spada na področje uporabe Uredbe (ES) št. 
1829/2003, je lahko vključen v sezname 
Skupnosti iz prilog II in III k tej uredbi le po 
odobritvi v skladu s členom 7 Uredbe (ES) 
št. 1829/2003. To se jasno označi, z zapisom 
„proizvedeno z GSO“ ali „proizvedeno iz 
GSO“ poleg imena ali E številke.

Or. en

Obrazložitev

Aditivi za živila, ki so narejeni z ali iz gensko spremenjenih organizmov ali mikroorganizmov, 
morajo biti jasno označeni, da se zagotovi svoboda izbira potrošnika.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Pilar Ayuso

Predlog spremembe 84
Člen 11

Aditiv za živila, ki spada na področje 
uporabe Uredbe (ES) št. 1829/2003, je lahko 
vključen v sezname Skupnosti iz prilog II in 
III k tej uredbi le po odobritvi v skladu s 
členom 7 Uredbe (ES) št. 1829/2003.

Brez poseganja v člen 4(1) in 4(2) je aditiv 
za živila, ki spada na področje uporabe 
Uredbe (ES) št. 1829/2003 lahko dan na trg 
in uporabljen za živila, le če ima odobritev 
v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003.

Or. en

Obrazložitev

Zamisel je bila, da se v okviru Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejme enoten postopek za 
odobritev gensko spremenjenih živil in živilskih sestavin. Zahteva, da je treba gensko 
spremenjena živila odobriti v skladu z Uredbo (ES) 1829/2003 še preden se ocenijo glede na 
vključitev v prilogi II in III predlagane uredbe o aditivih za živila, je v nasprotju z zgoraj 
omenjenim pristopom in lahko vodi do dveh ločenih postopkov odobritve aditivov. To bi bilo 
preveč birokratsko in bi povzročalo zamude. 
Za odobritev gensko spremenjenih živil je treba zagotoviti izpopolnjen postopek, skladen z 
enotnim postopkom, predvidenim v Uredbi (ES) št. 1829/2003, in sicer, ko se za odobritev 
zahteva ocena v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 in v skladu s to uredbo, se obe oceni 
opravita istočasno v okviru skupne ocene Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) in ne 
kot dva ločena postopka odobritve.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 85
Člen 13

Aditivi za živila se ne uporabljajo v 
nepredelanih živilih, razen če je takšna 
uporaba posebej določena v Prilogi II.

Aditivi za živila se ne uporabljajo v 
nepredelanih živilih, razen če je takšna 
uporaba posebej določena v Prilogi II. 
Aditivi se ne uporabljajo za izboljšanje 
videza ali kakršnokoli zavajanje potrošnika 
glede svežosti ali prehranske kakovosti 
neobdelanega živila.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Carl Schlyter in Bart Staes

Predlog spremembe 86
Člen 14

Barvila in sladila se ne uporabljajo v živilih 
za dojenčke in male otroke iz Direktive
89/398/EGS, vključno z dietičnimi živili za 
dojenčke in male otroke za posebne 
zdravstvene namene, razen če je izrecno 
določeno v Prilogi II k tej uredbi.

Barvila in sladila se ne uporabljajo v živilih 
za dojenčke in male otroke do dvanajstega 
leta in v živilih, zajetih v Direktivi
89/398/EGS, vključno z dietičnimi živili za 
dojenčke in male otroke za posebne 
zdravstvene namene, razen če je izrecno 
določeno v Prilogi II k tej uredbi.

Za živila, ki so dana v prodajo posebej za 
otroke, se ne uporabljajo barvila. 

Or. en

Obrazložitev

Otroke se lažje zavede z živili, ki vsebujejo barvila in sladila. To je treba upoštevati pri 
odobritvi tovrstnih aditivov glede na merila iz člena 5. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 87
Člen 16, odstavek 1, točka (b)
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(b) v živilu, ki mu je dodana aroma, kadar je 
aditiv za živila:

(b) v živilu, ki mu je dodan aditiv za živila, 
živilski encim ali aroma, kadar je aditiv za 
živila:

(i) dovoljen v aromi v skladu s to uredbo; (i) dovoljen v aditivu za živila, živilskem 
encimu ali aromi v skladu s to uredbo;

(ii) prenesen v živilo z aromo; (ii) prenesen v živilo z aditivom za živila, 
živilskim encimom ali aromo;

(iii) nima tehnološke funkcije v končnem 
živilu;

(iii) nima tehnološke funkcije v končnem 
živilu;

Or. en

Obrazložitev

V člen 16(1)(b) je treba vključiti tudi aditive, ki so uporabljeni v aditivih in encimih (ter 
aromah). 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Avril Doyle

Predlog spremembe 88
Člen 16, odstavek 4

4. Brez poseganja v odstavek 1 je prisotnost 
močnega sladila dovoljena v sestavljenem 
živilu brez dodanega sladkorja, 
sestavljenem živilu z zmanjšano energijsko 
vrednostjo, sestavljenih živilih za uporabo v 
energijsko omejenih dietah za znižanje 
telesne teže in sestavljenem živilu z dolgim 
rokom uporabnosti, če je močno sladilo 
dovoljeno v eni od sestavin sestavljenega 
živila.

4. Brez poseganja v odstavek 1 je prisotnost 
sladila dovoljena le v sestavljenem živilu 
brez dodanih sladkorjev, sestavljenem živilu 
z zmanjšano energijsko vrednostjo, 
sestavljenih živilih za uporabo v energijsko 
omejenih dietah za znižanje telesne teže in 
sestavljenem živilu z dolgim rokom 
uporabnosti, če je sladilo dovoljeno v eni od 
sestavin sestavljenega živila.

Or. en

Obrazložitev

Člen 16(1) omogoča posebno prisotnost aditivov pod posebnimi pogoji v skladu z načelom 
prenosa. Kar zadeva sladila, je to načelo prenosa omejeno s še bolj natančnimi pogoji, kot 
navaja člen 16(4) (in kot trenutno navaja člen 2a Direktive 94/35/ES o sladilih za uporabo v 
živilih). 
Za namen pojasnitve in da bi se izognili razlikam v razlagi predlagane določbe, se v členu 
16(4) doda beseda „le“. 



AM\656334SL.doc 31/54 PE 386.367v01-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 89
Člen 17, uvod

Kadar je potrebno, se lahko v skladu s 
postopkom iz člena 28(2) odloči, ali:

Vsi ustrezni prehodni ukrepi se lahko 
sprejmejo v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 28(2a):

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 90
Člen 19

Označevanje aditivov za živila, ki niso 
namenjeni za prodajo končnemu potrošniku

Podatki o aditivih za živila in pripravkih 
aditivov za živila, ki niso namenjeni za 

prodajo končnemu potrošniku
Aditivi za živila, ki niso namenjeni za 
prodajo končnemu potrošniku in ki se 
prodajajo posamično ali v mešanici z 
drugimi aditivi za živila in/ali z drugimi 
sestavinami, kot je opredeljeno v členu 6(4) 
Direktive 2000/13/ES, se lahko tržijo le, če 
so na embalaži ali posodah navedeni 
podatki iz členov 20 do 23 te uredbe, ki 
morajo biti dobro vidni, jasno berljivi in 
neizbrisni.

1. Brez poseganja v druge zahteve 
označevanja iz zakonodaje EU ali v 
natančnejše ali obsežnejše zakone, uredbe 
ali upravne določbe glede teže in dimenzije 
ali o predstavitvi, razvrstitvi, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi ter pripravkov 
ali prevozu takšnih snovi, se aditivi za živila 
in pripravki aditivov za živila, ki niso 
namenjeni za prodajo končnemu potrošniku 
in ki se prodajajo:
– posamično ali 
– v mešanici z drugimi aditivi za živila, 
lahko tržijo le v skladu z določbami iz tega 
člena.
2. Embalaža ali posoda ali spremni 
dokumenti v primeru velikih pošiljk 
vsebujejo naslednje podatke o aditivih za 
živila, ki bodo imeli vlogo v živilu, katerega 
sestavni del bodo: 
(a) ime aditiva in/ali njegova številka E iz te 
uredbe; ali
(b) če ni imena in/ali številke E iz točke (a), 
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dovolj natančen opis aditiva za živila, da se 
ga lahko razlikuje od proizvodov, s katerimi 
bi ga bilo mogoče zamenjati. 
Kadar se aditivi za živila ali pripravki 
aditivov za živila prodajajo v mešanici z 
drugimi, so podatki iz točke (a) ali (b) 
navedeni za vsak aditiv za živila v 
padajočem vrstnem redu glede na njegov 
utežni odstotek celote; 
3. Zagotovijo se tudi naslednji podatki, na 
embalaži ali posodi, ali na spremnih 
dokumentih povezanih, ki so poslani pred 
dobavo ali hkrati z njo:
(a) oznaka, da je proizvod primeren za 
človeško prehrano/uporabo v živilih in ali 
se lahko uporablja kot aditiv za živila;
(b) ime ali naziv podjetja ter naslov 
proizvajalca, izvajalca pakiranja ali 
prodajalca s sedežem v Skupnosti;
(c) oznaka serije ali lota;
(d) po potrebi posebni pogoji shranjevanja 
in uporabe;
(c) navodila za uporabo, če bi se sicer brez
njih aditiv za živila lahko uporabil 
nepravilno;
(f) po potrebi, zadostni podatki o sestavi 
aditiva za živila ali pripravka aditivov za 
živila, da uporabnik lahko upošteva 
količinske omejitve v hrani: kadar enaka 
količinska omejitev velja za skupino 
sestavin, ki se uporabljajo posamično ali v 
kombinaciji, se lahko navede le skupni 
odstotni delež; količinska omejitev je 
izražena v številkah ali po načelu quantum 
satis; 
(g) neto količina;
(e) zadostni podatki, da lahko uporabnik 
ravna v skladu z Direktivo 2000/13/ES, še 
posebej določbe o označevanju alergenov.
4. Podatki iz tega člena se lahko zapišejo le 
v spremnih dokumentih, ki se pošljejo pred 
dobavo ali hkrati z njo, pod pogojem, da se 
navedba „namenjeno za proizvodnjo živil in 
ne za prodajo na drobno“ nahaja na jasno 
vidnem mestu na embalaži ali posodi 
zadevnega proizvoda.
5. Podatki, predvideni v tem členu, so 
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podani v jeziku, ki je kupcem lahko 
razumljiv. Država članica, v kateri se 
proizvod trži, lahko na svojem ozemlju v 
skladu s pravili Pogodbe določi, da se ti 
podatki na zahtevo navedejo v enem ali več 
uradnih jezikih Skupnosti, ki jih določi 
navedena država članica. To ne izključuje 
navedbe takšnih podatkov v več jezikih. 

Or. en

Obrazložitev

Za jasnejšo in bolj izvedljivo rabo oznak med podjetji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 91
Člen 19

Označevanje aditivov za živila, ki niso 
namenjeni za prodajo končnemu potrošniku

Podatki o aditivih za živila, ki niso 
namenjeni za prodajo končnemu potrošniku

Aditivi za živila, ki niso namenjeni za 
prodajo končnemu potrošniku in ki se 
prodajajo posamično ali v mešanici z 
drugimi aditivi za živila in/ali z drugimi 
sestavinami, kot je opredeljeno v členu 6(4) 
Direktive 2000/13/ES, se lahko tržijo le, če 
so na embalaži ali posodah navedeni 
podatki iz členov 20 do 23 te uredbe, ki 
morajo biti dobro vidni, jasno berljivi in 
neizbrisni.

1. Brez poseganja v druge zahteve 
označevanja iz zakonodaje Skupnosti se 
aditivi za živila, ki niso namenjeni za 
prodajo končnemu potrošniku in ki se 
prodajajo:
– posamično ali
– v mešanici z drugimi aditivi za živila ali
– pomešani z drugimi snovmi, surovinami 
ali sestavinami živil za podaljšanje dobe 
skladiščenja in olajšanje prodaje, 
standardizacije, redčenja ali raztapljanja 
ali dodajanja živilom,
lahko prodajajo le v skladu z določbami iz 
tega člena.
2. Embalaža ali posoda ali spremni 
dokumenti v primeru velikih pošiljk 
vsebujejo naslednje podatke:
(a) vlogo, ki naj bi jo imeli v živilu,
(i) ime aditiva in/ali njegova številka E iz te 
uredbe, ali
(ii) če ni imena in/ali številke E iz točke (i), 
dovolj natančen opis aditiva za živila, da se 
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ga lahko razlikuje od proizvodov, s katerimi 
bi ga bilo mogoče zamenjati;
(b) neto količino;
(c) oznako serije ali lota;
(d) posebne pogoje shranjevanja in 
uporabe;
(b) minimalni rok uporabnosti.
3. Zagotovijo se tudi naslednji podatki, na 
embalaži ali posodi, ali na dokumentih, 
povezanih s proizvodom, ki morajo biti 
poslani pred dobavo ali hkrati z njo:
(a) ime ali naziv podjetja ter naslov 
proizvajalca, izvajalca pakiranja ali 
prodajalca s sedežem v Skupnosti;
(b) navodila za uporabo, če bi se sicer brez 
njih aditiv za živila lahko uporabil 
nepravilno;
(c) oznako, da je proizvod primeren za 
človeško prehrano in ali se lahko uporablja 
kot aditiv za živila;
(d) oznake odstotnega deleža vsake 
sestavine v skladu s količinskimi 
omejitvami za živila ali ustrezne
informacije o sestavi, ki potrošniku 
omogočajo, da upošteva določbe Skupnosti 
ali, če te ne obstajajo, nacionalne določbe, 
ki veljajo za ustrezno živilo. Kadar enaka 
količinska omejitev velja za skupino 
sestavin, ki se uporabljajo posamično ali v 
kombinaciji, se lahko navede le skupni 
odstotni delež; Količinska omejitev je 
izražena v številkah ali po načelu quantum 
satis;
(e) zadostni podatki, da lahko potrošnik 
ravna v skladu z Direktivo 2000/13/ES, še 
posebej določbe o označevanju alergenov;
(f) kadar se aditivi za živila prodajajo 
posamično ali v mešanici z drugimi, se 
podatki iz odstavkov 2(a)(i) ali (ii) navedejo 
za vsak aditiv za živila v padajočem vrstnem 
redu glede na njegov utežni odstotek celote.

Or. pl
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Obrazložitev

Določbe o označevanju aditivov za živila, ki niso namenjeni za prodajo končnemu potrošniku, 
je treba poenostaviti. V zakonodajnem predlogu ni vedno jasno, če morajo biti podatki iz 
členov 19 do 23 podani posamično v padajočem vrstnem redu ali skupaj v obliki celovitega 
seznama. Člene 19 do 23 bi morali združiti in predstaviti na bolj jasen način. Nadalje člen 22 
določa nove zahteve za označevanje aditivov za živila, pomešanih z drugimi sestavinami. 
Takšni aditivi, ki niso namenjeni za prodajo končnemu potrošniku, ne bi smeli spadati pod 
določbe za označevanje aditivov za živila. Osnovni podatki za označevanje pripravljenih živil 
se ponavadi nahajajo na spremni dokumentaciji, kot so specifikacije. Zato je treba člen 22 
črtati. Zagotoviti bi morali vsaj, da se podatki, zahtevani v členu 22, lahko nahajajo le na 
spremnih dokumentih (v skladu s členom 21).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 92
Člen 20

Člen se črta

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 19.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 93
Člen 20

Člen se črta

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 19.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 94
Člen 20, odstavek 1
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1. Kadar se aditivi za živila, ki niso 
namenjeni za prodajo končnemu potrošniku, 
prodajajo posamično ali v mešanici z 
drugimi, so na njihovi embalaži ali posodah 
navedeni naslednji podatki za vsak aditiv za 
živila:

1. Kadar se aditivi za živila, ki niso 
namenjeni za prodajo končnemu potrošniku, 
prodajajo posamično ali v mešanici z 
drugimi, sta na njihovi embalaži ali posodah 
navedena ime in/ali E številka iz te uredbe
za vsak aditiv:

(a) ime in/ali njihova številka E iz te 
uredbe; ali
(b) če ni imena in/ali številke E iz točke (a), 
opis aditiva za živila, ki je dovolj natančen, 
da se lahko aditiv za živila razlikuje od 
proizvodov, s katerimi bi ga bilo mogoče 
zamenjati.

Or. en

Obrazložitev

Oznaka aditiva mora vsebovati ime aditiva, kar zagotovi, da lahko potrošniki, na katere 
določen aditiv močno vpliva, jasno razberejo, če je ta prisoten v izdelku. Če obstaja možnost, 
da je takšna oznaka nejasna, se potrošniki ne zavedajo tveganja in imajo zato lahko resne 
negativne zdravstvene posledice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 95
Člen 20, odstavek 2 a (novo)

2a. Embalaža ali posoda vsebuje opozorilo 
o spremembi pogojev, kadar se zaradi 
spremembe pogojev uporabe poveča 
strupenost aditiva za živila. 

Or. en

Obrazložitev

Pogoji za uporabo aditiva imajo lahko škodljive posledice za zdravje potrošnika. Zaradi 
temperaturnih sprememb lahko na primer snov postane bolj strupena. Kot primer lahko 
vzamemo aspartam: študije so pokazale, da se pri segrevanju razgradi na več snovi in 
nekatere od njih (kot na primer metanol) so strupene.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 96
Člen 21

Člen se črta

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 19.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 97
Člen 21

Člen se črta

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 19.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 98
Člen 22

Člen se črta

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 19.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 99
Člen 23
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Člen se črta

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 19.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Carl Schlyter in Bart Staes

Predlog spremembe 100
Člen 23, odstavek 1, točka (c)

(c) navodila za uporabo, če bi se sicer brez 
njih živilski encim lahko uporabil 
nepravilno;

Ne zadeva slovenske različice.

Or. en

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 101
Člen 23, odstavek 1, točka (h a) (novo)

(ha) minimalni rok trajanja;

Or. de

Obrazložitev

Rok uporabe mora biti za končne potrošnike označen na prodajnem mestu, pa tudi prej za 
zagotovitev največje možne zaščite potrošnikov in porabnikov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 102
Člen 23, odstavek 2

2. Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko 2. Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko 



AM\656334SL.doc 39/54 PE 386.367v01-00

SL

podatki, zahtevani v točkah (c) do (f) in (h)
navedenega odstavka, navedejo le v 
spremnih dokumentih, ki so poslani pred 
pošiljko ali hkrati z njo, pod pogojem, da je 
navedba „namenjeno za proizvodnjo živil in 
ne za prodajo na drobno“ na dobro vidnem 
delu embalaže ali posode zadevnega izdelka.

podatki, zahtevani v točkah (c) do (f) in (ha)
navedenega odstavka, navedejo le v 
spremnih dokumentih, ki so poslani pred 
pošiljko ali hkrati z njo, pod pogojem, da je 
navedba „namenjeno za proizvodnjo živil in 
ne za prodajo na drobno“ na dobro vidnem 
delu embalaže ali posode zadevnega izdelka.

Or. de

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe k odstavku 1.

Predlog spremembe, ki ga vlagata David Martin in Åsa Westlund

Predlog spremembe 103
Člen 23, odstavek 2 a (novo)

2a. Z odstopanjem od zahtev označevanja 
in obveščanja iz členov 19 do 22 ter 
odstavka 1 tega člena se pri večjih pošiljkah 
vse informacije lahko nahajajo na priloženi 
dokumentaciji, ki jo mora naslovnik prejeti 
pred dostavo.

Or. en

Obrazložitev

Trenutni predlog ne omogoča industrijske nabave aditivov v tankerjih, kjer so zahteve 
obveščanja drugačne kot pri embalaži in posodah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 104
Člen 23, odstavek 2 a (novo)

2a. Z odstopanjem od zahtev označevanja 
in obveščanja iz členov 19 do 22 ter 
odstavka 1 tega člena se pri večjih pošiljkah 
vse informacije lahko nahajajo na priloženi 
dokumentaciji, ki jo naslovnik prejme pred 
dostavo.
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Or. en

Obrazložitev

Trenutni predlog ne omogoča industrijske nabave aditivov v tankerjih, kjer so zahteve 
obveščanja drugačne kot pri embalaži in posodah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 105
Člen 24, odstavek 1, uvod

1. Brez poseganja v Direktivo 2000/13/ES se 
aditivi za živila, namenjeni za prodajo 
končnemu potrošniku, lahko tržijo le, če so 
na embalaži navedeni naslednji podatki, ki 
morajo biti dobro vidni, jasno berljivi in 
neizbrisni:

1. Brez poseganja v Direktivo 2000/13/ES se 
aditivi za živila, namenjeni za prodajo 
končnemu potrošniku, lahko tržijo le, če so 
na embalaži navedeni naslednji podatki:

Or. de

Obrazložitev

Zahteve so nejasne. Vrednost določb direktive o označevanju je bila v preteklosti že 
dokazana, zato dodatna, administrativna pojasnila niso potrebna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 106
Člen 24, odstavek 1, točka (a)

(a) ime, pod katerim se aditiv za živila 
prodaja; to ime sestavljata ime iz katere koli 
določbe Skupnosti, ki veljajo za zadevni 
aditiv za živila, in njegova številka E;

(a) ime, pod katerim se aditiv za živila 
prodaja; to ime sestavljata ime iz katere koli 
določbe Skupnosti, ki veljajo za zadevni 
aditiv za živila, ali njegova številka E;

Or. en

Obrazložitev

Člen 6 direktive 2000/13/ES o označevanju navaja, da je treba sestavine, ki pripadajo eni od 
kategorij iz Priloge II (aditivi za živila, vključno s sladili), „imenovati z imenom te kategorije, 
ki mu sledi značilno ime ali številka ES“. Zaradi skladnosti, pravne gotovosti in da bi se 
izognili zmedi med potrošniki, mora biti ta zakonodaja v skladu z določbami direktive o 
označevanju živil. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Carl Schlyter in Bart Staes

Predlog spremembe 107
Člen 24, odstavek 3

3. Označba namiznega sladila, ki vsebuje
poliole in/ali aspartam in/ali sol aspartama-
acesulfama, mora imeti naslednje opozorilo:

3. Označba namiznega sladila in drugih 
živil, ki vsebujejo poliole in/ali aspartam 
in/ali sol aspartama-acesulfama, mora imeti 
naslednje opozorilo:

(a) polioli: „prekomerno uživanje lahko 
povzroča laksativne učinke“;

(a) polioli: „uživanje lahko povzroča 
laksativne učinke“;

(b) aspartam/sol aspartama-acesulfama: 
„vsebuje vir fenilalanina“.

(b) aspartam/sol aspartama-acesulfama: 
„vsebuje vir fenilalanina“.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve označevanja je treba razširiti na vse vire poliolov in aspartama. Zaradi besedne 
zveze „prekomerno uživanje“ potrošniki opozorila ne bi upoštevali. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Carl Schlyter in Bart Staes

Predlog spremembe 108
Člen 24, odstavek 3 a (novo)

3a. Oznaka živila, ki vsebuje azobarvila, 
vsebuje opozorilo „azobarvila imajo lahko 
alergijski učinek“.

Or. en

Obrazložitev

Azobarvila lahko povzročijo alergijsko reakcijo. Zato mora uredba zahtevati jasno opozorilo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Sonik

Predlog spremembe 109
Člen 25
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Člen se črta

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 19.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 110
Člen 25

Člen se črta

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 19.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 111
Člen 26, odstavek 1

1. Proizvajalec ali uporabnik aditiva za 
živila nemudoma obvesti Komisijo o 
kakršnih koli novih znanstvenih ali 
tehničnih podatkih, ki bi lahko vplivali na 
oceno varnosti aditiva za živila.

1. Proizvajalec ali uporabnik aditiva za 
živila nemudoma obvesti Komisijo o njemu
znanih in razpoložljivih znanstvenih ali 
tehničnih podatkih, ki bi lahko vplivali na 
oceno varnosti aditiva za živila.

Or. de

Obrazložitev

Proizvajalci aditivov za živila ponavadi nimajo podatkov o dejanski uporabi aditivov. Stranke 
lahko uporabljajo snovi v različnih kategorijah živil.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 112
Člen 26, odstavek 2
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2. Proizvajalec ali uporabnik aditiva za 
živila Komisijo na njeno zahtevo obvesti o 
dejanski uporabi aditiva za živila.

2. Proizvajalci in uporabniki aditiva za 
živila sodelujejo s Komisijo pri zbiranju 
podatkov o dejanski uporabi aditiva za 
živila. Posredovane informacije ostanejo 
zaupne narave.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci in uporabniki aditivov za živila imajo kot ključni akterji prehranjevalne verige na 
voljo različne podatke. Tako proizvajalci kot uporabniki bi morali sodelovati s Komisijo pri 
zbiranju podatkov o dejanski uporabi določenega aditiva za živila. Vendar morajo ti posebni 
podatki ostati zaupni, da se prepreči morebitno škodovanje poslovnim interesom ali interesom 
znanstvenih raziskav in razvoja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 113
Člen 26, odstavek 2

2. Proizvajalec ali uporabnik aditiva za 
živila Komisijo na njeno zahtevo obvesti o 
dejanski uporabi aditiva za živila.

2. Proizvajalec ali uporabnik aditiva za 
živila Komisijo na njeno zahtevo obvesti o 
dejanski uporabi aditiva za živila, če 
razpolaga s temi podatki. Posredovane 
informacije ostanejo zaupne narave.

Or. de

Obrazložitev

Proizvajalci aditivov za živila ponavadi nimajo podatkov o dejanski uporabi aditivov. Stranke 
lahko snovi uporabljajo v različnih kategorijah živil. Poleg tega so te informacije (zlasti o 
količini proizvodnje) poslovna skrivnost in morajo zato ostati zaupne.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 114
Člen 27, odstavek 1

1. Države članice ohranijo sisteme za 
spremljanje uživanja in uporabe aditivov za 
živila ter o svojih ugotovitvah vsako leto
poročajo Komisiji in Evropski agenciji za 

1. Države članice ohranijo sisteme za 
spremljanje uživanja in uporabe aditivov za 
živila na osnovi pristopa, ki temelji na 
tveganju, ter o svojih ugotovitvah v 
ustreznih časovnih presledkih poročajo 
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varnost hrane (v nadaljevanju „Agencija“). Komisiji in Evropski agenciji za varnost 
hrane (v nadaljevanju „Agencija“).

Or. de

Obrazložitev

Obvezno vsakoletno poročanje je zlasti za mala in srednje velika podjetja z vidika formalnosti 
preveč zapleteno in neizvedljivo. Tudi prednosti takega poročanja niso najbolj jasne, saj bi 
bila ocena rezultatov težko izvedljiva. Bolj smiselno bi torej bilo spremljanje morebitnih 
tveganj in težav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga John Bowis

Predlog spremembe 115
Člen 27, odstavek 1

1. Države članice ohranijo sisteme za 
spremljanje uživanja in uporabe aditivov za 
živila ter o svojih ugotovitvah vsako leto 
poročajo Komisiji in Evropski agenciji za 
varnost hrane (v nadaljevanju „Agencija“).

1. Države članice ohranijo sisteme za 
spremljanje uživanja in uporabe aditivov za 
živila na osnovi pristopa, ki temelji na 
tveganju, ter o svojih ugotovitvah vsako leto
poročajo Komisiji in Evropski agenciji za 
varnost hrane (v nadaljevanju „Agencija“).

Or. en

Obrazložitev

Sredstva je treba nameniti za področja, kjer bodo najbolj koristila.  Spremljanje bi se moralo 
osredotočiti na aditive, pri katerih obstaja večje tveganje, da bi uživanje preseglo sprejemljiv 
dnevni vnos.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 116
Člen 27, odstavek 1

2. Države članice ohranijo sisteme za 
spremljanje uživanja in uporabe aditivov za 
živila ter o svojih ugotovitvah vsako leto
poročajo Komisiji in Evropski agenciji za 
varnost hrane (v nadaljevanju „Agencija“).

2. Države članice ohranijo sisteme za 
spremljanje uživanja in uporabe aditivov za 
živila na osnovi pristopa, ki temelji na 
tveganju, ter o svojih ugotovitvah v 
ustreznih časovnih presledkih poročajo 
Komisiji in Evropski agenciji za varnost 
hrane (v nadaljevanju „Agencija“).
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Or. de

Obrazložitev

Obvezno vsakoletno poročanje je zlasti za mala in srednje velika podjetja z vidika formalnosti 
preveč zapleteno in neizvedljivo. Tudi prednosti takega poročanja niso najbolj jasne, saj bi 
bila ocena rezultatov težko izvedljiva. Bolj smiselno bi torej bilo spremljanje morebitnih 
tveganj in težav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Kathy Sinnott

Predlog spremembe 117
Člen 27, odstavek 1

1. Države članice ohranijo sisteme za 
spremljanje uživanja in uporabe aditivov za 
živila ter o svojih ugotovitvah vsako leto 
poročajo Komisiji in Evropski agenciji za 
varnost hrane (v nadaljevanju „Agencija“).

1. Države članice ohranijo sisteme za 
spremljanje uživanja in uporabe aditivov za 
živila, zlasti med nosečnicami, dojenčki in 
otroki, ter o svojih ugotovitvah vsako leto 
poročajo Komisiji in Evropski agenciji za 
varnost hrane (v nadaljevanju „Agencija“).

Or. en

Obrazložitev

Nekateri aditivi imajo zelo različne učinke na zdravje dojenčkov in otrok v času njihovega 
razvoja in rasti. Različne študije so namreč pokazale, da imajo npr. natrijev glutamat (MSG) 
in drugi ekscitotoksini nevrodegenerativne učinke.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 118
Člen 27, odstavek 2

2. Po posvetovanju z Agencijo se lahko 
sprejme skupna metodologija za zbiranje 
podatkov držav članic o vnosu aditivov za 
živila s hrano v Skupnosti v skladu s
postopkom iz člena 28(2).

2. Po posvetovanju z Agencijo se lahko v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 28(2a) sprejme skupna 
metodologija za zbiranje podatkov držav 
članic o vnosu aditivov za živila s hrano v 
Skupnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Carl Schlyter in Bart Staes

Predlog spremembe 119
Člen 27, odstavek 2

2. Po posvetovanju z Agencijo se lahko 
sprejme skupna metodologija za zbiranje 
podatkov držav članic o vnosu aditivov za 
živila s hrano v Skupnosti v skladu s
postopkom iz člena 28(2).

2. Po posvetovanju z Agencijo se lahko v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 28(2a) sprejme skupna 
metodologija za zbiranje podatkov držav 
članic o vnosu aditivov za živila s hrano v 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za uvedbo metodologije za učinkovit sistem spremljanja je treba uporabiti nov postopek 
komitologije s pregledom.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 120
Člen 27, odstavek 2

2. Po posvetovanju z Agencijo se lahko
sprejme skupna metodologija za zbiranje 
podatkov držav članic o vnosu aditivov za 
živila s hrano v Skupnosti v skladu s 
postopkom iz člena 28(2).

2. Po posvetovanju z Agencijo se v skladu s 
postopkom iz člena 28(2) sprejme skupna 
metodologija za zbiranje podatkov držav 
članic o vnosu aditivov za živila s hrano v 
Skupnosti .

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje primerljivosti zbranih podatkov je potrebna skupna metodologija.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 121
Člen 30, odstavek 1

Aditivi za živila, ki so bili dovoljeni za 
uporabo v živilih v skladu z direktivami 
94/35/ES, 94/36/ES in 95/2/ES pred 
datumom začetka veljavnosti te uredbe, in 
pogoji za njihovo uporabo se vključijo v 
Prilogo II k tej uredbi po pregledu njihove 
skladnosti s členi 5, 6 in 7 te uredbe v skladu 
s postopkom iz člena 28(2). Ta pregled ne 
vključuje nove ocene tveganja, ki jo opravi 
Agencija. Ta pregled se zaključi do [...].

1. Aditivi za živila, ki so bili dovoljeni za 
uporabo v živilih v skladu z direktivami 
94/35/ES, 94/36/ES in 95/2/ES pred 
datumom začetka veljavnosti te uredbe, in 
pogoji za njihovo uporabo se vključijo v 
Prilogo II k tej uredbi po pregledu njihove 
skladnosti s členi 5, 6 in 7 te uredbe. Ta 
pregled ne vključuje nove ocene tveganja, ki 
jo opravi Agencija. Ta pregled se zaključi do 
[...].

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 122
Člen 30, odstavek 1

1. Aditivi za živila, ki so bili dovoljeni za 
uporabo v živilih v skladu z direktivami 
94/35/ES, 94/36/ES in 95/2/ES pred 
datumom začetka veljavnosti te uredbe, in 
pogoji za njihovo uporabo se vključijo v 
Prilogo II k tej uredbi po pregledu njihove 
skladnosti s členi 5, 6 in 7 te uredbe v skladu 
s postopkom iz člena 28(2). Ta pregled ne 
vključuje nove ocene tveganja, ki jo opravi 
Agencija. Ta pregled se zaključi do [...]. 

1. Aditivi za živila, ki so bili dovoljeni za 
uporabo v živilih v skladu z direktivami 
94/35/ES, 94/36/ES in 95/2/ES pred 
datumom začetka veljavnosti te uredbe, in 
pogoji za njihovo uporabo se vključijo v 
Prilogo II k tej uredbi po pregledu njihove 
skladnosti s členi 5, 6 in 7 te uredbe v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 28(2a). Ta pregled ne vključuje nove 
ocene tveganja, ki jo opravi Agencija. Ta 
pregled se zaključi do [...]. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Carl Schlyter in Bart Staes

Predlog spremembe 123
Člen 30, odstavek 1

Aditivi za živila, ki so bili dovoljeni za 
uporabo v živilih v skladu z direktivami 
94/35/ES, 94/36/ES in 95/2/ES pred 
datumom začetka veljavnosti te uredbe, in 
pogoji za njihovo uporabo se vključijo v 
Prilogo II k tej uredbi po pregledu njihove 
skladnosti s členi 5, 6 in 7 te uredbe v 
skladu s postopkom iz člena 28(2). Ta 
pregled ne vključuje nove ocene tveganja, ki 
jo opravi Agencija. Ta pregled se zaključi do 
[...]. 

Aditivi za živila, ki so bili dovoljeni za 
uporabo v živilih v skladu z direktivami 
94/35/ES, 94/36/ES in 95/2/ES pred 
datumom začetka veljavnosti te uredbe, in 
pogoji za njihovo uporabo se vključijo v 
Prilogo II k tej uredbi po pregledu njihove
skladnosti s to uredbo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 28(2a). Ta pregled vključuje nove 
ocene tveganja, ki jo opravi Agencija. Ta 
pregled se zaključi do [...]. 

Or. en

Obrazložitev

Za revizijo je treba uporabiti nov postopek komitologije s pregledom. Preveriti je treba 
skladnost z vsemi zahtevami nove uredbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 124
Člen 30, odstavek 2

2. Aditivi za živila, odobreni za uporabo v 
aditivih za živila kot dovoljeni nosilci iz 
Priloge V k Direktivi 95/2/ES, in pogoji za 
njihovo uporabo se vključijo v del 1 Priloge 
III k tej uredbi po pregledu njihove 
skladnosti s členom 5 te uredbe v skladu s 
postopkom iz člena 28(2). Ta pregled ne 
vključuje nove ocene tveganja, ki jo opravi 
Agencija. Ta pregled se zaključi do [...].

2. Aditivi za živila, odobreni za uporabo v 
aditivih za živila kot dovoljeni nosilci iz 
Priloge V k Direktivi 95/2/ES, in pogoji za 
njihovo uporabo se vključijo v del 1 Priloge 
III k tej uredbi po pregledu njihove 
skladnosti s členom 5 te uredbe. Ta pregled 
ne vključuje nove ocene tveganja, ki jo 
opravi Agencija. Ta pregled se zaključi do 
[...].

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga je ohraniti vse spremembe prilog te uredbe znotraj postopka 
soodločanja.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 125
Člen 30, odstavek 2

2. Aditivi za živila, odobreni za uporabo v 
aditivih za živila kot dovoljeni nosilci iz 
Priloge V k Direktivi 95/2/ES, in pogoji za 
njihovo uporabo se vključijo v del 1 Priloge 
III k tej uredbi po pregledu njihove 
skladnosti s členom 5 te uredbe v skladu s
postopkom iz člena 28(2). Ta pregled ne 
vključuje nove ocene tveganja, ki jo opravi 
Agencija. Ta pregled se zaključi do [...].

2. Aditivi za živila, odobreni za uporabo v 
aditivih za živila kot dovoljeni nosilci iz 
Priloge V k Direktivi 95/2/ES, in pogoji za 
njihovo uporabo se vključijo v del 1 Priloge 
III k tej uredbi po pregledu njihove 
skladnosti s členom 5 te uredbe v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 28(2a). Ta pregled ne vključuje nove 
ocene tveganja, ki jo opravi Agencija. Ta 
pregled se zaključi do [...].

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 126
Člen 30, odstavek 4

4. Vsi ustrezni prehodni ukrepi se lahko 
sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 
28(2).

4. Vsi ustrezni prehodni ukrepi se lahko 
sprejmejo v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 28(2a). 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se besedilo uskladi z določbami novega sklepa o 
komitologiji.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 127
Člen 31, odstavek 1

1. Za aditive za živila, ki so bili dovoljeni 1. Za aditive za živila, ki so bila na trgu na 
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pred datumom začetka veljavnosti te 
uredbe, opravi Agencija novo oceno 
tveganja.

dan začetka veljavnosti te uredbe, vendar 
jih znanstveni odbor za prehrano ali 
Agencija nista pregledala in zanje sprejela 
pozitivnega mnenja, opravi Agencija novo 
oceno tveganja. Ti aditivi bodo lahko na 
trgu dovoljeni, dokler Agencija ne opravi 
nove ocene tveganja.

Or. en

Obrazložitev

V EU se od začetka devetdesetih let uporabljajo postopki, ki omogočajo dodelane ocene 
varnosti in temeljijo na najnovejših znanstvenih spoznanjih. Za večino aditivov, ki jih danes 
najdemo na trgu, je bila opravljena ocena varnosti in ugotovljena je bila njihova varnost. 
Aditivi za živila, za katere je bil opravljen popoln pregled varnosti po prejšnji zakonodaji in 
so se pred začetkom veljavnosti te uredbe veliko uporabljali brez kakršnih koli dvomov o 
njihovi varnosti, bi morali ostati na trgu dokler Agencija ne opravi nove ocene tveganja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Åsa Westlund

Predlog spremembe 128
Člen 31, odstavek 2

2. Ocena tveganja, ki jo opravi Agencija, je 
sestavni del pregleda, ki ga izvede Komisija, 
pri čemer ji pomaga odbor. Pregled zadeva 
vse aditive za živila, ki so bili odobreni pred 
začetkom veljavnosti te uredbe. Pregled se 
izvede na podlagi pogojev za odobritev, 
določenih v tej uredbi, in na podlagi ocene 
vnosa in obvladovanja tveganja.
Vsi aditivi za živila, ki bodo še naprej 
odobreni v Skupnosti, se prenesejo na 
sezname Skupnosti iz prilog II in III k tej 
uredbi.  Prilogo III k tej uredbi je treba 
dopolniti z drugimi aditivi za živila, ki se 
uporabljajo v aditivih za živila in encimih, 
ter pogoji za njihovo uporabo v skladu z 
Uredbo (ES) št. [...] o vzpostavitvi skupnega 
postopka odobritve za aditive za živila, 
živilske encime in arome za živila. Za 
zagotovitev ustreznega prehodnega obdobja 
se določbe iz Priloge III, razen tistih, ki 
zadevajo nosilce za aditive za živila, ne 
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smejo uporabljati do [1. januarja 2011].
2. Po posvetovanju z Agencijo se v enem 
letu po datumu začetka veljavnosti te uredbe 
sprejme program ocenjevanja za navedene 
aditive v skladu s postopkom iz člena 28(2).
Program ocenjevanja se objavi v Uradnem 
listu Evropske unije.

Pregled se izvede na podlagi programa 
ocenjevanja, ki se po posvetovanju z 
Agencijo sprejme v enem letu po datumu 
začetka veljavnosti te uredbe. Program 
ocenjevanja se objavi v Uradnem listu 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga je ohraniti vse spremembe prilog te uredbe znotraj postopka 
soodločanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 129
Člen 34, pododstavek 3 a (novo)

Živila, ki ne izpolnjujejo zahtev te uredbe, a 
so bila proizvedena v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, se lahko tržijo do poteka 
njihovega roka uporabnosti.

Or. de

Obrazložitev

Uredba delno vključuje nove ali dodatne zahteve označevanja aditivov za živila, zato je treba 
zagotoviti ustrezne prehodne določbe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 130
Priloga I, točka 5

5. „nosilci“ so snovi, ki se uporabljajo za 
raztapljanje, razredčevanje, razprševanje ali 
drugo fizikalno spremembo aditiva za živila 
ali arome ali živilskega encima, pri čemer se 
njegova funkcija (in ne da bi imel sam 
kakršen koli tehnološki učinek) ne spremeni, 
z namenom olajšanja ravnanja z njim, 

5. „nosilci“ so snovi, ki se uporabljajo za 
raztapljanje, razredčevanje, razprševanje ali 
drugo fizikalno spremembo aditiva za živila 
ali arome, živilskega encima, hranila in/ali 
druge snovi, dodane živilom v hranilne ali 
fiziološke namene (ali živila in/ali dodatka 
živilom), pri čemer se njegova funkcija (in 
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njegove uporabe ali rabe; ne da bi imel sam kakršen koli tehnološki 
učinek) ne spremeni, z namenom olajšanja 
ravnanja z njim, njegove uporabe ali rabe;

Or. en

Obrazložitev

1. Nosilci (aditivi za živila in/ali živilske sestavine) se pogosto uporabljajo za lažje ravnanje v 
primeru uporabe hranil v živilih in v dodatkih živilom. Ta tehnološka potreba je podobna 
dodatkom živilom in aromam, ki se prav tako uporabljajo v majhnih količinah.

2. Ob upoštevanju nedavnega razvoja norm o dodatkih živilom in bogatenju živil je potrebno 
usklajevanje nosilcev, ki so dovoljeni v hranilnih pripravkih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 131
Priloga I, točka 5

5. „nosilci“ so snovi, ki se uporabljajo za 
raztapljanje, razredčevanje, razprševanje ali 
drugo fizikalno spremembo aditiva za živila 
ali arome ali živilskega encima, pri čemer se 
njegova funkcija (in ne da bi imel sam 
kakršen koli tehnološki učinek) ne spremeni, 
z namenom olajšanja ravnanja z njim, 
njegove uporabe ali rabe;

5. „nosilci“ so snovi, ki se uporabljajo za 
raztapljanje, razredčevanje, razprševanje ali 
drugo fizikalno spremembo aditiva za živila,
arome, živilskega encima, hranila ali druge 
snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom, 
pri čemer se njegova funkcija (in ne da bi 
imel sam kakršen koli tehnološki učinek) ne 
spremeni, z namenom olajšanja ravnanja z 
njim, njegove uporabe ali rabe;

Or. de

Obrazložitev

Nosilci se ne uporabljajo zgolj v povezavi z aditivi in aromami za živila ter živilskimi encimi, 
temveč tudi za hranila in druge snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom. V povezavi s 
splošnim standardom za aditive za živila, določenim v Codexu Alimentariusu, se trenutno 
razpravlja o vključitvi opredelitve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Mojca Drčar Murko

Predlog spremembe 132
Priloga I, točka 5

5. „nosilci“ so snovi, ki se uporabljajo za 5. „nosilci“ so snovi, ki se uporabljajo za 
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raztapljanje, razredčevanje, razprševanje ali 
drugo fizikalno spremembo aditiva za živila 
ali arome ali živilskega encima, pri čemer se 
njegova funkcija (in ne da bi imel sam 
kakršen koli tehnološki učinek) ne spremeni, 
z namenom olajšanja ravnanja z njim, 
njegove uporabe ali rabe;

raztapljanje, razredčevanje, razprševanje ali 
drugo fizikalno spremembo aditiva za živila 
ali arome, živilskega encima, hranila in/ali 
druge snovi, dodane živilom v hranilne ali 
fiziološke namene (ali živila in/ali dodatka 
živilom), pri čemer se njegova funkcija (in 
ne da bi imel sam kakršen koli tehnološki 
učinek) ne spremeni, z namenom olajšanja 
ravnanja z njim, njegove uporabe ali rabe;

Or. en

Obrazložitev

Za uporabo hranil v živilih in v dodatkih živilom se za lažje ravnanje pogosto uporabljajo 
nosilci. Ta tehnološka potreba je podobna potrebi dodatkov živilom in arom, ki se prav tako 
uporabljajo v majhnih količinah. Ob upoštevanju razvoja norm o dodatkih živilom in 
bogatenju živil je potrebno usklajevanje nosilcev, ki so dovoljeni v hranilnih pripravkih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 133
Priloga III, naslov

Seznam Skupnosti aditivov za živila, 
odobrenih za uporabo v aditivih za živila in
živilskih encimih, ter pogoji uporabe.

Seznam Skupnosti aditivov za živila, 
odobrenih za uporabo v aditivih za živila,
živilskih encimih in aromah za živila, ter 
pogoji uporabe.

Or. de

Obrazložitev

Za zagotovitev celovite in stroge zakonodaje je treba izrecno omeniti tudi arome.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 134
Priloga III, del 3 a (novo)

De 3a Aditivi v aromah za živila

Or. de
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Obrazložitev

Za zagotovitev celovite in stroge zakonodaje je treba vključiti tudi arome.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 135
Priloga III, del 3 b (novo)

Del 3b Nosilci v hranilih

Or. de

Obrazložitev

Za zagotovitev celovite in stroge zakonodaje je treba vključiti tudi nosilce.
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